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បង្កើនប្រភពមូលនិធិសម្រាប់សាលារ�ៀនសាធារណៈ មហាវទ្ិ យាល័យសហគមន៍
និងសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដោយផ្លា ស់បតូរ្ ការវាយតម្លៃពន្ធរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។ ការផ្តើមប្រជាសិទ្ធិវសោ

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ	

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើគេហទំ ព័ររដ្ឋលេខាធិការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
• បង្កើ នប្រភពមូលនិ ធិសម្រាប់ សាលារ�ៀនកម្រិត K-12
មហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ និ ងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដោ
យតម្រូវឲ្យមានការយកពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជ
កម្មនិងឧសហកម្ម ដោយផ្អែកល�ើ តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន 
ជាជាងតម្លៃទិញ ។

• ល�ើ កលែងពីការផ្លាស់ បតូ្រពន្ធ៖ ទ្រព្យលំ នៅដ្ឋានដី កសិ កម្ម
និ ងម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម និ ងឧស្សហកម្មដែលមា
នតម្លៃបញ្ចូលគ្នាចំ នួន $3 លាន ឬតិចជាងនេះ ។

• ការផ្តល់ មូលនិ ធិអប់ រប
ំ ន្ថែមណាមួយ នឹ ងបំ ពេញការធានា
នៃការផ្តល់ មូលនិ ធិសាលាដែលមានស្រាប់ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋាភិ បាលមូ លដ្ឋាន។ បណ្
ដា ទីក្ រុង
California ខោនធី សាលារ�ៀន និ ងមណ្ឌលពិសេសៗ
(ដូចជាមណ្ឌលការពារអគ្គីភ័យ) ប្រមូលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិពី
ម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិផ្អែកល�ើ តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ពួកគេ។
ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិក�ើនឡ�ើងប្រមាណ $65 ពាន់ លាន រ�ៀងរាល់
ឆ្ំនា សម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទាំងនេះ។ ជារ ួម ប្រហែល 60
ភាគរយនៃពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ បានទៅល�ើ បណ្
ដា ទីក្ រុង ខោនធី 
និ ងមណ្ឌលពិសេសៗ។ 40 ភាគផ្សេងទ�ៀតបានទៅល�ើ សាលារ�ៀន
និ ងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ ។ ចំ ណែកទាំងនេះគឺខុសគ្នាក្នុងខោ
នធី ខុសគ្នា។

ទ្រព្យសម្បត្តិរ ួមមាន ដី អគារ គ្រឿងយន្ត និ ងគ្រឿងបរិក្ខារ។
ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិអនុវត្តទៅល�ើ ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើ ន
ប្រភេទ។ ដី និ ងអគារជាប់ ពន្ធ។ អាជីវកម្មផ្សេងៗក៏ត្វរូ ប
ង់ ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិល�ើវត្ថុផ្សេងទ�ៀតភាគច្រើ នដែលពួក
គេជាម្ចាស់ ។ នេះរាប់ បញ្ចូលទាំងគ្រឿងបរិក្ខា រ គ្រឿងយន្ត 
កុំព្យូទ័រ និ ងគ្រឿងសង្ហារឹម។ យ�ើ ងហៅវត្ថុទាំងនេះ
“គ្រឿងបរិក្ខា រអាជីវកម្ម។”

ត�ើវិក្កយបត្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិត្វរូ បានគណនាដូ ចម្ដេច? វិក្ក
យបត្រពន្ធប្រចាំឆ្ំនា របស់ ម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗ គឺស្មើទៅ
នឹ ងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ពួកគេដែលជាប់ ពន្ធគុណនឹ ងអត្រា
ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ពួកគេ។ ជាធម្មតាអត្រាពន្ធអចលនទ្រព្
យរបស់ ម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។
តម្លៃដីនិងអគារជាប់ ពន្ធគឺផ្អែកល�ើតម្លៃការទិញដ�ើម។
ក្នុងឆ្ំនា ដែលដី មួយកន្លែង ឬអគារមួយខ្នងត្រូវបានទិញ ជា
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• ល�ើ កលែងអាជីវកម្មខ្នាតតូចឲ្យរ ួចពីពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ
ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ សម្រាប់ អាជីវកម្មដទៃទ�ៀត ផ្តល់ ការល�ើ ក
លែងចំ នួន $500,000 ។

សេចក្ស
្ន វ ិ
តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ភាគច្បាប់សតីព
្ ីផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋ
និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ៖
• បង្កើ នពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិល�ើអចលទ្រព្យពាណិ
ជ្ជកម្មទាំងឡាយណា ដែលមានតម្លៃល�ើសពី 
$3 លាន ដោយផ្តល់ ឲ្យរដ្ឋភិបាលមូលដ្ឋាន
និ ងសាលារ�ៀននូវមូលនិ ធិថ្មី ដែលមានទឹកប្រាក់ពី 
$6.5 ពាន់ លាន ទៅ $11.5 ពាន់ លាន ។

ធម្មតាតម្លៃដែលជាប់ ពន្ធរបស់ វាគឺជាតម្លៃការទិញរបស់ វា។
រាល់ ឆ្ំនា បន្ទាប់ ពីពេលនោះមក តម្លៃដែលជាប់ ពន្ធរបស់ ទ្រព្យ
សម្បត្តិគឺត្វរូ បានលៃតម្រូវ សម្រាប់ អតិផរណាដោយក�ើនដល់
2 ភាគរយ។ នៅពេលទ្រព្យសម្បត្តិត្វរូ បានលក់ម្ដងទ�ៀត
តម្លៃជាប់ ពន្ធរបស់ វាគឺត្វរូ បានកំណត់ឡ�ើងវិញទៅតម្លៃទិ
ញថ្មីរបស់ វា។ តម្លៃជាប់ ពន្ធនៃដី និ ងអគារភាគច្រើ នគឺតិច
ជាងតម្លៃដែលពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ ។ នេះគឺដោ
យសារតែតម្លៃដែលទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើ នអាចលក់បាន
គឺក�ើនឡ�ើងរហ័សជាង 2 ភាគរយក្នុងមួយឆ្ំនា ។

តម្លៃគ្រឿងបរិក្ខារអាជី វកម្មជាប់ ពន្ធគឺផ្អែកល�ើចំ នួនថ្លៃ
ប៉ុ ណ្ណាដែលវាអាចលក់ បាន។ មិ នដូចដី និ ងអគារគ្រឿង
បរិក្ខា រអាជីវកម្មគឺត្វរូ បានបង់ ពន្ធផ្អែកល�ើ តម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា
ដែលវាអាចលក់បានក្នុងថ្ងៃនេះ។

ខោនធី នានាគ្រប់ គ្រងពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ។ អ្នកវាយតម្លៃ
របស់ ខោនធី កំណត់ពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់ ពន្ធ។
អ្នកប្រមូលពន្ធខោនធី ចេញវិក្កយបត្រទៅឲ្យម្ចាស់ ទ្រព្យសម្
បត្តិ។ សាវនករខោនធីចែកចាយប្រាក់ចំណូលពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋា
ភិបាលមូលដ្ឋាន។ ទូទាំងរដ្ឋ ខោនធីនានាចំ ណាយប្រហែល
$800 លាន រាល់ ឆ្ំនា ល�ើ សកម្មភាពទាំងនេះ។

សំណ�ើ

ពន្ធដី និ ងអគារពាណិជ្ជ កម្ម និ ងឧស្សាហក
ម្មផ្អែកល�ើតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាដែលវាត្រូវអាចលក់
បាន។ វិធានការនេះតម្រូវឲ្យដី និ ងអគារពាណិជ្ជកម្ម
និ ងឧស្សាហកម្ម (បន្ទាប់ ពីនេះសំ ដៅយ៉ាងសាមញ្ញជា

បង្កើនប្រភពមូលនិធិសម្រាប់សាលារ�ៀនសាធារណៈ មហាវ ិទ្យាល័យសហគមន៍
និងសេវាកម្មរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដោយផ្លា ស់បតូរ្ ការវាយតម្លៃពន្ធរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ើ ប្រជាសិទ្ធិវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។ ការផ្តម
ុ ្ញ ។

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
“ពាណិជ្ជកម្ម”) បង់ ពន្ធ ផ្អែកល�ើ តម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាដែលវាអា
ចលក់បាន ជំ នួសឲ្យតម្លៃទិញដ�ើ មរបស់ វា។ ការផ្លាស់ ប្ដូរ
នេះត្រូវបានដាក់ជំនួសដោយចាប់ ផ្ដើមក្នុងឆ្ំនា 2022។ កា
រផ្លាស់ ប្ដូរមិ នចាប់ ផ្ដើមមុនឆ្ំនា 2025 សម្រាប់ ទ្រព្យសម្
បត្តិដែលត្រូវបានប្រើ ដោយអាជីវកម្មនៅរដ្ឋ California
ដែលបំ ពេញបានតាមវិធានជាក់លាក់នានា និ ងមាននិ យោជិត
50 នាក់ ឬតិចជាងហ្នឹង។ ដី លំនៅដ្ឋាន និ ងដី កសិ កម្មបន្តគិត
ពន្ធផ្អែកល�ើ តម្លៃទិញដ�ើ មរបស់ វា។

ទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃទាបជាងមួ យចំ នួនមិ នត្រូវបានរាប់ បញ្ចូល។
ការផ្លាស់ ប្ដូរនេះមិ នអនុវត្ត ប�ើ ម្ចាស់ មានដី និ ងអគារពាណិជ្ជកម្មតម្លៃ
$3 លាន ឬតិចជាងហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋ California (ត្រូវបានលៃតម្រូវ
សម្រាប់ អតិផរណារ�ៀងរាល់ ពីរឆ្ំនា ម្ដង)។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបន្តគិ
តពន្ធផ្អែកល�ើ តម្លៃទិញដ�ើ មរបស់ វា។
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សម្រាប់ ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗដែលបង្កើ តឡ�ើងដោយវិធានការ
នេះ។ នេះរាប់ បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ ប្រាក់ បីបួនរយលានដុ ល្លា រ
ក្នុងមួ យឆ្ំ នា  ទៅដល់ បណ្
ដា ខោនធី ដ�ើ ម្បីបង់ ប្រាក់ល�ើថ្លៃចំណា
យនៃការបំ ពេញវិធានការនេះ។ វិធានការនេះនឹ ងបង្កើ នចំ នួនកា
រងារដែលអ្នកវាយតម្លៃរបស់ ខោនធីធ្វើ និ ងអាចតម្រូវឲ្យផ្លាស់ ប្ដូ
រល�ើ រប�ៀបដែលពួកគេធ្វើ ការងាររបស់ ពួកគេ។ ខោនធីនានាអា
ិ នការនេះ មុនពេលប្រាក់ថ្មីអាចរកបាន
ចមានថ្លៃចំណាយពីវធា
សម្រាប់ គ្របដណ្ដប់ ល�ើថ្លៃចំណាយទាំងនេះ។ រដ្ឋនឹងផ្ដល់ កម្ចីដ
ល់ ខោនធីនានាដ�ើ ម្បីគ្របដណ្ដប់ ល�ើថ្លៃចំណាយដំ បូងទាំងនេះ
រហូតទាល់ ប្រាក់ចំណូលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីគឺអាចមាន។

មូ លនិ ធិថ្មីសម្រាប់ រដ្ឋាភិ បាលមូ លដ្ឋាន និ ងសាលារ�ៀន។
ជារ ួម ប្រាក់ $6.5 ពាន់ លាន ដល់ $11.5 ពាន់ លាន ក្នុ
ងមួយឆ្ំនា ល�ើ ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនឹងបានទៅដល់ រដ្ឋាភិបា
លមូលដ្ឋាន។ 60 ភាគរយនឹ ងបានទៅដល់ បណ្
ដា ទីក្ រុង
កាត់ បន្ថយពន្ធល�ើ គ្រឿងបរិក្ខារអាជី វកម្ម។ វិធានការនេះ
ខោនធី និ ងមណ្ឌលពិសេសៗ។ ចំ ណែកទឹកប្រាក់របស់ ទីក្ រុង
កាត់បន្ថយតម្លៃជាប់ ពន្ធគឺគ្រឿងបរិក្ខា ររបស់ អាជីវកម្មនី
ខោនធី ឬមណ្ឌលពិសេសនី មួយៗ ផ្អែកល�ើ វត្ថុមួយចំ នួន
មួយៗបាន $500,000 ដោយចាប់ ផ្ដើមក្នុងឆ្ំនា 2024។
រ ួមមានចំ នួនទឹកប្រាក់ពន្ធថ្មីៗ ដែលបានបង់ ដោយអចល
អាជីវកម្មតិចជាង $500,000 នៃគ្រឿងបរិក្ខា រ មិ នបាច់ បង់ ព
នទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហគមន៍ នោះ។ រដ្ឋាភិបាលមិ នទាំ
ន្ធអ្វីឡ�ើយល�ើ ទំនិញទាំងនោះ។ ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ល�ើ
ងអស់ នោះទេនឹ ងត្រូវបានធានាពីប្រាក់ថ្មីនេះ។ រដ្ឋាភិបាល
គ្រឿងបរិក្ខា រអាជីវកម្ម គឺត្វរូ បានលុបចោលសម្រាប់ អាជីវកម្ម
ខ្លះក្នុងតំបន់ ជនបទអាចបញ្ចប់ដោយខាតបង់ ប្រាក់ ដោ
នៅរដ្ឋ California ដែលបំ ពេញបានតាមវិធានជាក់លាក់នានា 
យសារតែពន្ធល�ើគ្រឿងបរិក្ខា រអាជីវកម្មទាបជាង។ 40
និ ងមាននិ យោជិត 50 នាក់ ឬតិចជាងហ្នឹង។
ភាគផ្សេងទ�ៀត នឹ ងបង្កើ នមូលនិ ធិសម្រាប់ សាលារ�ៀន
និ ងមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ ។ ចំ ណែកប្រាក់របស់ សាលារ�ៀន
ឥទ្ធិពលនៃសារព�ព
ើ ន្ធ
ឬមហាវិទ្យាល័ យសហគមន៍ នីមួយៗ គឺភាគច្រើ នផ្អែកល�ើ ចំនួ
ពន្ធក�ើ នឡ�ើងល�ើដី និ ងអគារពាណិជ្ជ កម្ម។ ម្ចាស់ ដី 
នសិ ស្សច្រើនប៉ុណ្ណា ដែលពួកគេមាន។
និ ងអគារពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើ ន ដែលមានតម្លៃល�ើសពី 
ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
$3 លាន នឹ ងត្រូវបង់ ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ជាង។ តែម្ចាស់ ទ្រព្
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
យសម្បត្តិខ្លះក្នុងចំ ណោមម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ នឹ
ងចាប់ ផ្ដើមបង់ ពន្ធខ្ពស់ជាងក្នុងឆ្ំនា 2022 ។ ត្រឹមឆ្ំនា 2025
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ម្ចាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះភាគច្រើ ននឹ ងបង់ ពន្ធខ្ពស់ជាង។
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ដោយចាប់ ផ្ដើមក្នុងឆ្ំនា 2025 ពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិសរ ុបចាប់ ពីដី 
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
និ ងអគារពាណិជ្ជកម្ម ប្រហែលនឹ ងមានចំ នួន $8 ពាន់ លានដល់
transparency/top‑contributors.html
$12.5 ពាន់ លាន ខ្ពស់ជាងឆ្ំនា ភាគច្រើ ន។ តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិពា
ណិជ្ជកម្មអាចផ្លាស់ ប្ដូរជាច្រើ នពីមួយឆ្ំនា ទៅមួយឆ្ំនា ។ នេះមានន័
ដ�ើម្បីចល
ូ ប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង
យថាចំ នួនពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិក�ើនឡ�ើង ក៏អាចផ្លាស់ ប្ដូរច្រើ នពីមួយ
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។
ឆ្ំនា ទៅមួយឆ្ំនា ដែរ។

បានកាត់ បន្ថយពន្ធល�ើ គ្រឿងបរិក្ខារអាជី វកម្ម។ ពន្ធទ្រព្យស
ម្បត្តិល�ើគ្រឿងបរិក្ខា រអាជីវកម្ម ប្រហែលនឹ ងមានបី បួនរយលា
នដុល្លា រទាបជាងរាល់ ឆ្ំនា ។
ប្រាក់ ដែលបានកំ ណត់ ដោយឡែកដ�ើម្បីបង់ ថ្លៃចំណាយនៃវិ
ធានការនេះ។ វិធានការនេះត្រូវបានកំណត់ប្រាក់ដោយឡែក

ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ពម
ញនៃវធា
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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